Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu
Tiếng Anh cho mục đích Học Tập và Nghề Nghiệp
Global Academy là cửa ngõ vào Cal State East Bay. Đây là trường đại học
danh tiếng với đội ngũ giảng viên xuất sắc, môi trường học tập thân
thiện và đa dạng về văn hóa.

Khái quát về chương trình học

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu giảng dạy nhiều kỹ năng tiếng Anh khác
nhau bao gồm tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuẩn bị cho chương trình đại học.
Chương trình của khoá học có bảy cấp bậc học bao gồm chương trình cơ bản
dành cho người mới bắt đầu, dành cho trình độ trung cấp và trình độ cao. Các
giảng viên của Chương trình đều có bằng thạc sĩ về giảng dạy và có kinh nghiệm
làm việc trực tiếp với sinh viên quốc tế học tiếng Anh.

Tiêu chuẩn đăng ký nhập học

• Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương

Sinh viên tiềm năng
• Sinh viên tốt nghiệp phổ thông trung học muốn nâng cao trình độ tiếng Anh
để chuẩn bị và được chấp nhận vào học các chương trình bậc Đại học của
Trường
• Sinh viên muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh và trải nghiệm môi trường học
tập tại Mỹ
• Sinh viên quốc tế chuẩn bị và để được chấp nhận vào học chương trình học
Thạc sĩ của Trường
• Cán bộ, chuyên viên chuẩn bị cho kỳ thi IELTS

Vịnh San Francisco Xinh Đẹp

Vịnh San Francisco là một địa danh xinh đẹp, còn
được biết đến như một trung tâm văn hoá và giải
trí nổi tiếng. Vịnh có tất cả những tiện nghi của
một thành phố lớn. Trường chỉ cách thành phố San
Francisco, Oakland, Berkeley, San Jose và Silicon Valley
từ 30 đến 40 phút đường bộ. Trường nằm trên đồi
Hayward tuyệt đẹp, bao quanh là khu dân cư, mang
đến sự tiện nghi và an toàn của một cộng đồng thân
thiện.

Sinh viên có cơ hội:

• Cải thiện đều 4 kĩ năng Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết
• Không chỉ giao lưu với sinh viên Mỹ mà còn với các sinh viên đền từ nhiều quốc
gia trên thế giới. Cal State East Bay là một trong những trường đai học đa dạng
nhất tại Mỹ
• Thường xuyên luyện tập Tiếng Anh ngoài giờ lên lớp với các hoạt động trải
nghiệm Bay Area hằng tuần
• Đăng ký vào chương trình Đại học ( Cử nhân hoặc Thạc sĩ ) sau khi hoàn thành
chương trình Tiếng Anh, nếu đáp ứng đủ các yêu cầu.

Những đặc điểm của chương trình

• Chương trình kéo dài 8 tuần*
• Lớp học nhỏ, trung bình 12 sinh viên
• Chương trình hỗ trợ cho sinh viên chuẩn bị vào đại học
- Các hội thảo và hoạt động giúp học sinh đạt tiêu chuẩn được nhận vào
chương trình Đại học
- Tư vấn về chương trình học và thủ tục nhập học
• Luyện nói Tiếng Anh theo nhóm: Luyện nói hằng tuần 1 kèm 1 với sinh viên
bản xứ
• “Fun Trips”- Các chuyến tham quan đến các địa danh nổi tiếng và các hoạt
động truyền thống tại vùng Vịnh San Francisco
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VỊ TRÍ
Hayward, California-- Trung tâm vùng vịnh
San Francisco, cách 30-40 phút đi xe từ San
Francisco và thung lũng Silicon.

*Chú ý: Mỗi học kì có 2 khoá học Tiếng Anh chuyên sâu, riêng kì hè chỉ mở một khoá, mỗi khoá
học dài 8 tuần. Nếu học sinh đăng kí theo học kì ( đăng kí 1 lần 2 khoá Tiếng Anh liên tiếp) sẽ
được giảm một phần học phí.
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Những gì học sinh nói về Global Academy
“Những trải nghiệm tại Global Academy là một trong những điều ý nghĩa nhất
trong đời tôi. Tôi thực sự đánh giá cao phương pháp giảng dạy của Global
Academy, nó giúp tôi mở mang đầu óc và có cách suy nghĩ mới. Bên ngoài lớp
học, các hoạt động khác nhau có sẵn cho sinh viên của Global Academy và CSUEB
làm cho thời gian giải trí của tôi đầy màu sắc. Các chuyến đi chơi thú vị và hoạt
động nhóm của lớp “ Trải nghiệm Bay Area” đã giúp tôi hiểu thêm về California.
Tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian của tôi tại Global Academy và xem đó như một
điểm khởi đầu cho tương lai.”
Huan Chen, China
“Nhiều giáo viên trong Global Academy rất giỏi, họ rất thân thiện và giúp tôi thích
nghi với môi trường đại học ở Mỹ. Global Academy tổ chức nhiều hoạt động giúp
sinh viên hoà nhập với xã hội. Tôi làm quen với rất nhiều bạn bè từ khắp nơi trên
khắp thế giới, và học hỏi rất nhiều điều từ họ. Hiện tại tôi đang học cử nhân tại
CSUEB. Nếu bạn muốn học được nhiều điều và gặp gỡ bạn bè mới, tôi khuyên các
bạn hãy chọn Chương Trình Anh ngữ Chuyên Sâu. Cảm ơn Global Academy!”
Abdulrahman Alhusaini, Kuwait
“Một trong những quyết định đúng nhất trong đời tôi là chọn học chương trình
tiếng anh Global Academy của trường Califonia State University. Tiếng Anh của tôi
đang được cải thiện rất nhiều và tôi được chuẩn bị để học và lấy bằng Tài chính.
Trong hai tháng học tập và tham gia các hoạt động của Global Academy, tôi được
gặp và trò chuyện cùng thầy cô giáo cũng như các bạn học đến từ nhiều nơi trên
thế giới. Họ là những người tuyệt vời, người mà giúp tôi nhận ra tôi hoàn toàn có
thể thực hiện được ước mơ của mình, theo đuổi ngành tài chính. Tôi rất biết ơn
Global Academy vì đã giúp đỡ tôi và là một phần trong hành trình ước mơ của tôi. “
Tatiana Knuth, Colombia

Ký Túc Xá và Cuộc Sống Đại Học

Sinh viên của Global Academy sống tại kí túc xá của trường CSUEB. Khu
kí túi xá, University Village, chỉ cách trường học một khoảng đi bộ ngắn.
Những căn hộ đầy đủ tiện nghi và rộng rãi có bếp nhỏ với tủ lạnh và lò vi
sóng cùng với các phòng máy tính cộng đồng, chỗ học, tập thể dục, giặt
ủi và không gian giải trí. Học Sinh Global Academy có thể dùng thư viện,
phòng tập thể dục của trường và căn tin bên trong trường. Xe buýt miễn
phí của trường chạy từ trường tới các trạm xe điện BART gần đó giúp bạn
kết nối với cả vùng Bay Area.

HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Khoá học 8 tuần/ Một học kì
(Chi phí có thể thay đổi)
Học Phí:
$2,800/$5,000
Chi Phí Sinh Hoạt: **
$4,750/$9,500
Bảo hiểm y tế:
$503/$838
Phí Y tế:		
$193/$193
Tổng chi phí ước tính:
$7,996/$15,031
** ước tính bao gồm nhà ở, thực phẩm, sách và tài liệu.

Hãy đăng ký ngay tại:

https://www.csueastbay.edu/globalacademy/future-students/apply-now.html

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Global Academy

Điện thoại: +1 (510) 885-2358
E-mail: globalacademy@csueastbay.edu
Web: www.csueastbay.edu/globalacademy

csueastbay.edu

